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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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مترجم :نجیب هللا پتمن
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۲۰۱۹/۱۲/۱۳

پیسې ،قدرت او فساد
ابراهام لینکلن وایي “ :په عادی حاالتو کې د هر چا له ظالمه بد راځي ،مګر که غواړي د سړی ماهیت وازمایۍ واک
ورکړي ”.
خلک وایي  :مطلق واک بشپړ فساد زیږوي  ....موږ پداسې ټولنه کې ژوند کوو چې ځواک او فساد اوږه په اوږه
پر مخ روان دي .
زه وایم دا به د فساد غوره او عیني تعریف وي  ،یو ځل د کابل ښار د شیرپور سیمې ته سر ور دننه کړو هر څه به
د سر په سترګو وګورو.
ایا پوځي ،سیاسي او اقتصادي ځواک له ځانه سره دفساد زړي راوړي ؟
د واکمنۍ ټول ډولونه د فساد څڅوبې دي ،غالمان خپل بادار په فساد روږدی کوی  ...او باالخره بادار د فسادکلکه
اراده لري چې د خپلو غالمانو په ګډو هڅو خوار ملتونه چور او چپاول کړي.
امریکا په افغانستان کی $133بلیونه ډالر د ملت جوړوني Nation Buildingپه پروژه ولګولي چی په بل کوم
هیواد هیڅکله دومره پیسې نه وی لګولي.
امریکا غوښتل غښتلی مرکزي حکومت جوړ کړي دا یو احمقانه پالن وو.
بل امریکایې وایې  :موږ د بازار اقتصاد Market Economyپر ځای دمخدره توکو سوداګرۍ ته وده ورکړله.
د  133بیلیونو ډالرو لګولو ستره الس ته راوړنه ډله ایز فساد وزیږول.
امریکا په بلیونونو ډالر ولګول چې د کار وړ حکومت جوړ کړي او پرمختللی اقتصاد رامنځ ته کړي  ,مګر پالن
بالکل ناکام شو ځکه امریکا ډیر کمزوری او نا پوهه حکومت ته په بلیونونو ډالر ورپیچکاری کړل او ددغه مسولیت
وړتیا یې نه درلودله.
د امریکا رییس جمهور جورج بوش ,بارک اوباما او دونالد ترمپ ژمنې کړی وي چی د ملت جوړونی پروسه به
ودروی مګر یو هم په خپلو ژمنو ونه دریدل.
د اروپا د مارشال پالن برخالف دافغانستان د ملت جوړونی پالن ناکام شو.
اوس هم د افغانستان حکومت دامریکا مرستو ته اړ او هر کال باید بلیونونه ډالر ورکړي.
دامریکا د باندنیو چارو وزارت مامور وایې:
زمو پالیسي داوه چی غښتلی مرکزی حکومت جوړ کړو دا احمقانه پالن وو مرکزی حکومت سل کاله وخت نیسی.
په  2015کال کې جنرال Douglas Luteپه کورناستی درۍ ستوری جنرال چې دافغانستان د ملت جوړونی
پروژه یې څارله وایې:
باید محلی اقتصاد ته کار او وده ورکړل شوی وای مګر دا بده پروژه وه.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د ملت جوړونی په پروژه چې کومی پیسې ولګیدلي صرف په یو لوی غار کی توئي شوي او ستره پانګه چور
اوچپاول شوه.
دومره زیاتې پانګې سیل رشوت او فساد وزیږول.که امریکا غوښتل مګر افغان حکومت د جوړولو وړتیا نه درلودله.
وړوکی فساد د پوست سرطان skin cancerسره شباهت لري.
د پخوانی رییس جمهور حامد کرزی حکومت Kleptocracyد فساد ګرو ډلو حکومت وو چی وزیرانو په لوړه
کچه فسادلکه دلوئي کولمی سرطان Colon Cancerته وده ورکړله.
د فساد ګرو ډدلو حکومت د مغز سرطان Brain Cancerپه څیر وژونکی وو.
د باندنیو چارو وزارت مامور وایې:
زموږ د افغان ملت د جوړوني پروژه ،د ستر فساد پروژه وه.
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د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

